
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

 CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO – N° 003/2018 

 

O Município de Barreiras – BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria N° 361/2017, ADJUDICA e o Prefeito Municipal HOMOLOGA o Pregão 

Eletrônico - Nº 003/2017. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição parcelada materiais hospitalares e insumos farmacêuticos para Farmácia Hospitalar e 

Farmácia Básica, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde. LOTES 01, 02, 03, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 17, 20, 21 e 22 a empresa: CIENTIFICA MEDICA 

HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.847.837/0001-10, pelos valores R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais); R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais); R$ 

148.990,00 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e noventa reais); R$ 97.300,00 (noventa e sete mil e trezentos reais); R$ 154.389,00 (cento e cinquenta e quatro mil, 

trezentos e oitenta e nove reais); R$ 40.300,00 (quarenta mil e trezentos reais); R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais); R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil 

reais); R$ 109.999,60 (cento e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); R$ 769.999,00 (setecentos e 

sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais); R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); R$ 32.960,00 (trinta e dois mil, novecentos e sessenta reais) 

(respectivos). LOTES 04, 10 e 19 à empresa FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, CNPJ: 03.434.444/0001-23, pelos valores R$ 

582.000,00 (quinhentos e oitenta e dois mil reais); R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais); R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); (respectivos). LOTES 05, 09, 11, 12, 16 

e 18 à empresa DISOMED – DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 00.301.048/0001-30, pelos valores R$ 171.099,90 (cento e setenta e um 

mil, noventa e nove reais e noventa centavos); R$ 176.499,78 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos); R$ 333.850,00 

(trezentos e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta reais); R$ 164.499,00  (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais); R$ 137.299,50 (cento e trinta e 

sete mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); R$ 17.565,00 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais); (respectivos). João Barbosa Souza Sobrinho 

- Prefeito Municipal de Barreiras, 05 de abril de 2018. 

 


